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ApRESEntAção

É com grande satisfação que apresentamos mais um exemplar da Revista Aca-
dêmica da Escola Superior do Ministério Público do Ceará, alusiva ao segundo 
semestre de 2020. 

Neste volume contamos com artigos de diversas matizes, registrando novamente 
participação estrangeira, além de textos que nos remetem a intrincadas questões do 
direito hodierno, como o crime de “Ransomware” e a criptomoeda; a atuação extra-
judicial do MP no período da pandemia; a legitimidade do MP no controle abstrato 
de constitucionalidade de leis municipais; dentre outros, proporcionando uma visão 
holística do direito, além de um jubiloso passeio pelas mais diversas áreas da ciên-
cia jurídica.

Nesta segunda edição, a Escola Superior do Ministério Público iniciou um pro-
cesso inédito de inserção da Revista Acadêmica do Ministério Público no mundo 
digital, cadastrando-a em vários indexadores como: Google Acadêmico, Sumários, 
Latindex e BDJUR, facilitando sua consulta e tornando-a bem mais conhecida e 
citada em trabalhos e obras jurídicas.

A revista deu continuidade às mudanças que já vinham sendo operadas no início 
do ano de 2020, quanto ao seu formato, diagramação e layout, deixando-a mais 
moderna, atraente, de fácil leitura e com uma roupagem mais adequada à grandeza 
e respeitabilidade da revista acadêmica do MPCE. 

A escolha dos 16 artigos deste novo volume passou por rigorosos critérios esta-
belecidos pelo Conselho Editorial e Pareceristas, almejando sempre a excelência do 
conteúdo publicado e o compromisso com a linha editorial estabelecida pela revista, 
além da importante difusão de conhecimentos que venham trazer avanços ao sis-
tema de justiça, à sociedade e ao Ministério Público, contribuindo para um melhor 
enriquecimento e atualização dos nossos leitores. 

Nosso reconhecimento e gratidão a Deus, ao corpo de servidores da ESMP/
CEAF, ao conselho editorial, pareceristas, articulistas, ASCOM e todos os envolvi-
dos nesta publicação. 

Boa leitura!

plácido Barroso Rios
Promotor de Justiça

Diretor-Geral da ESMP


